
 

 

 
 

 

 TRACTAMENT DE LA OSTEONECROSI DEL CAP FEMORAL

D’acord  amb  la  proposta  de  la  Comissió  Assessora  Científica  de  la
Fundació La Marató de TV3, s'ha aprovat el projecte de “Tractament de
l’osteonecrosi  del  cap  femoral  amb  teràpia  cel·lular  avançada  i
biomaterials  en  un model  experimental  oví”,  dirigit  per  la  Dra.  M.  Pau
Ginebra, Directora de la Divisió de Biomaterials del Centre de Recerca
en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), en col·laboració amb l’Institut de
Recerca  Hospital  Universitari  Vall  d'Hebron.  Aquesta  patologia  no  té
actualment  un tractament  eficaç,  afecta  a pacients  relativament  joves i
actius, i porta a la mort del teixit ossi, així com a la progressiva degradació
i  pèrdua  funcional  de  l’articulació.  Aquest  projecte  estudia  noves
estratègies  terapèutiques  per  estimular  la  regeneració  òssia  mitjançant
tècniques de teràpia cel·lular en associació amb biomaterials.

 

 
 

 

 

 NOVA  TECNOLOGIA  INTEGRADORA  DELS  PROCESSOS
DE FOSA DE FERRO COLAT

Es posa en marxa el projecte europeu FLEXICAST, amb un pressupost
total de 9,25M €, coordinat pel Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i
Pneumàtics (LABSON UPC), i l’empresa catalana Fundiciones de Roda,
del Grup Roquet. En el projecte hi participen 14 Empreses i Centres de
recerca europeus, amb l'objectiu de generar  una nova tecnologia  que
integri  les diferents fases  de què consten els  processos de fosa de
ferro colat en una única cel·la de producció. Aquesta nova tecnologia
permetrà estalviar fins a un 30% d’energia per quilo de ferro net,  a les
grans plantes industrials de fosa.

 

 
 

 

 

 PLATAFORMA  PER  LA  PREVISIÓ  I  ALERTA
D'INUNDACIONS EN TEMPS REAL

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI UPC)
presenta  al  Parlament  Europeu  els  resultats  de  transferència  de
coneixements  del  projecte  europeu IMPRINTS.  És  una  plataforma que
inclou els models de previsió i d’alerta més avançats per predir situacions
de  risc  d’inundacions  a  causa  de  pluges  torrencials  en  temps real.  El
sistema permet anticipar amb 24 h. d'antelació si hi haurà algun episodi de
pluges torrencials i inundacions, i a quines àrees afectarà, amb la precisió
de quilòmetres quadrats. Aquestes eines són fonamentals per a guanyar
temps i incrementar la seguretat de la població en casos d’emergència.

Més informació

 

 
 

 

 

 PARTICIPACIÓ DE CD6 UPC A LA SECPhO 3rd EXHIBITION
2012

CD6 UPC va participar, amb estand propi,  a la SECPhO 3rd Exhibition
2012, punt de trobada del sector de l’Òptica i la Fotònica a Espanya i que
s’ha celebrat al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, entre
el 27 i el 28 de novembre. Amb el recolzament d’ACC1Ó, s’han acostat
més de 300 directius del sector al congrés de disseny de sistemes òptics
SPIE Optical Systems Design 2012, event coorganitzat amb el SECPhO
(Southern European Cluster of Photonics and Optics).

 

 



 
 

 

 PRESÈNCIA DE LA UPC A SMART CITY EXPO 2012

La UPC, a través de CIT UPC, ha presentat les tecnologies a l'àmbit de
les ciutats intel·ligents a l'Smart City Expo World Congress, celebrada els
dies 13 - 15 de novembre, a Fira de Barcelona. El saló ha reunit experts i
empreses internacionals líders en iniciatives innovadores sobre la ciutat
del  futur.  Entre  d’altres  resultats  s’ha presentat  un  dispositiu  fotomètric
mòbil  que  permet  optimitzar  l’eficiència  energètica  de  les  ciutats  o  el
primer punt de recàrrega per  retornar  l'energia del  vehicle elèctric  a la
xarxa.

Més informació

 

 
 

 

 

 STAND UPC A MEDICA 2012

UPC i CIT UPC han participat per primera vegada amb stand propi, en
l’edició d’enguany de Medica (14-17 de novembre a Düsseldorf), la fira
comercial més important del món en el sector mèdic, amb presència
de més  de 4.500 expositors,  i  participants  procedents  de  més de 110
països,  i  és el  punt  trobada de les grans empreses de la  indústria  de
components  i  del  sector.  CIT  UPC  va  presentar  les  seves  capacitats
tecnològiques en aquest àmbit exposant alguns projectes destacats dels
Centres Membres CD6, CREB i CTF UPC.
Vam comptar amb la col·laboració de Fenin.

Més informació

 

 

 

 
 

 

 SARTI UPC

El Centre de Desenvolupament Tecnològic de
Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de
la Informació (SARTI UPC) va desenvolupar, pel
Departament  d’Agricultura,  Alimentació  i  Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya, un sistema
d’adquisició,  de gestió i  d’anàlisis de dades que
milloren l'eficiència energètica, la sostenibilitat i el
benefici  de  la  flota  pesquera  d'arrosegament
catalana.

 

 

 
 

 

PRESÈNCIA DE CIT UPC EN FIRES

CIT UPC participarà a les fires comercials 2013 següents:

 

 

Més informació sobre events a www.cit.upc.edu/ca/agenda_cit

  

 

Recomana

Subscriu-te

Donar-se de baixa

 

 

 

 

Segueix-nos a

    
 

 

 

 

Contacteu-nos!  Volem
ser punt  de trobada per  tots
aquells  que  treballem  en
l'R+D. Us animen a participar,
enviant-nos  les  vostres
notícies,  comentaris,
necessitats  o  qualsevol  altra
informació  que  considereu
rellevant  i  que  vulgueu
compartir.

www.cit.upc.edu

info.cit@upc.edu

Tel. +34 93 405 44 03
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 ENQUESTA  DE  L’INE  SOBRE
INNOVACIÓ A LES EMPRESES 2011

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha presentat
amb  Cotec  l’Enquesta  sobre  innovació  a  les
Empreses 2011, realitzada entre més de 42.000
empreses  de  10  o  més  assalariats  de  tota
Espanya.  Globalment  la  despesa  en  innovació
tecnològica va baixar un 8,8% en 2011, per tercer
any consecutiu,  acumulant  un  descens del  26%
respecte  al  2008  i  situant-se  en  la  xifra  de
14.756.000 d'euros. El 47% de la despesa es va
concentrar a les activitats d'R+D interna, i el 21%
en l'adquisició d'R+D.

 

 
 

 

 

 INDICADORS  D'INNOVACIÓ  REGIONAL
EUROPA 2012

La innovació és un factor clau per al creixement
econòmic  i  l'ocupació.  En  aquest  sentit,  s'ha
presentat  el  Quadre  d'Indicadors  de  l'Innovació
Regional  2012,  que  proporciona  una  avaluació
comparativa.  L'informe abasta 190 regions de la
Unió  Europea,  Croàcia,  Noruega  i  Suïssa  i
classifica  les  regions  europees  en  quatre  grups
d'innovació  de  rendiment,  igual  que  el  Quadre
d'Indicadors  d'Innovació  de  la  Unió.  Hi  ha  41
regions  en  el  primer  grup  de  "líders  de  la
innovació",  58  regions  pertanyen  al  grup  de
"seguidors  de  la  innovació",  39  regions  són
"innovadors  moderats",  i  52 regions estan en el
quart grup de "innovadors modestos".

 

 
 

 

 

 NOVA  DIRECTIVA  UE  D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

La Unió  Europea acaba de publicar  la  Directiva
2012/27/UE d'Eficiència Energètica, que proposa
l’aplicació  de  mesures  en  tots  els  sectors
d’activitat econòmica, per tractar d’assolir l'objectiu
de reduir en un 20% el consum d'energia al 2020.

 

 

 


